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Sala Polivalent i Teatre Comarcal de Solsona

6 i 7 d’abril de 2019

4a edició Veniu i divertiu-vos!

Enguany la temàtica del Solxicsona va 
dedicada a l'art. Us convidem a gaudir 
d'aquesta experiència amb els més 
menuts!

L'Ajuntament de Solsona i el Consell 
d'Infants organitzen la quarta edició del 
Solxicsona, un cap de setmana replet 
d'activitats dedicades als infants i a les 
seves famílies.

Tallers i activitats:

Visita guiada familiar

’Room escape’:

Taller de pintura mural
Fem ràdio!

Taller de màgia
Taller de papiroflèxia

Taller de sushi amb llaminadures
Taller d’escriptura àrab
Taller de construcció
Taller de pintar cares

Taller de feltre
Taller d’elaboració d’instrument musical

Circuit de bicicletes
Inflables

Biblioteca mòbil
Ludoteca

Takumba Batucada Solsona

La volta al Teatre - Museu

6 d’abril / Sala Polivalent

7 d’abril / Nucli antic de Solsona

6 d’abril / Teatre Comarcal de Solsona

Concert familiar:
Xiula

Activitats
gratuïtes

6
d’abril

7
d’abril

Activitats
obertes i
gratuïtes

Ajuntament  Solsonade
REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL

Ho organitzen:

*Agraïment especial a la Comparsa
del Mocós per la cessió de material.

Hi col·laboren:

Biblioteca
Carles Morató



De 10 a 13 h a la Sala Polivalent
Tallers oberts

Ÿ Taller de pintar mural a càrrec de Volianna i El 6

Ÿ Taller de màgia a càrrec de Marc Vilà i Pau Subirà

A les 13 h

Ÿ Taller d'escriptura àrab a càrrec dels joves del 
centre d'acollida L'Estrella-Torre Viladot

Ÿ Circuit de bicicletes
Ÿ Inflables

Ÿ Taller de construcció

Ÿ Taller d'elaboració d'un instrument musical a 
càrrec d'El 6. Després podràs participar tocant a la 
batucada de Takumba!

Ÿ Taller de papiroflèxia a càrrec d'El 6

Ÿ “Fem ràdio!”, a càrrec de Solsona FM

Ÿ Ludoteca

Ÿ Taller de sushi amb llaminadures a càrrec de 
Garric Garrac

Ÿ Taller de feltre a càrrec d'Amisol

Acabem les activitats del matí amb una batucada 
a càrrec de Takumba. Animeu-vos a seguir el 
seu ritme i a gaudir de la música en directe per 
arrodonir el matí amb festa i diversió!

Ÿ Taller de pintar cares a càrrec de Sílvia Torralba i 
Meri Riba

Ÿ Biblioteca mòbil
De 19.30 a 20.30 h a la Sala 
Polivalent

Activitat amb inscripció prèvia

Espectacle familiar gratuït amb Xiula

De 10 a 14 h i de 16 a 18 h al Teatre 
Comarcal del Solsonès

Amb els quatre músics de Xiula farem un viatge dins el 
cos humà. Donem-li una volta al cos és el nom i el 
leitmotiv de l'espectacle en què es viuen valors i 
emocions transversalment. Xiula proposa compartir, 
conviure, explorar, estar presents, tenir la capacitat de 
mirar dins i també estimar l'entorn, la societat, el 
planeta, sempre rient i gaudint.

En aquest espectacle, fresc i atrevit, el grup fa interac-
tuar tothom qui es deixa i hi tenen cabuda hits com 
“Verdura i peix”, “Polls” i “T'estimo tant”. S’hi combinen 
música, dinàmiques, jocs i sentit de l'humor per fer 
participar i ballar petits i grans. 

’ROOM ESCAPE’ “La volta al Teatre – 
Museu”

Ÿ Durada: 1 h 
Ÿ Grups de vuit infants de 6 a 12 anys (poden anar 

acompanyats de persones adultes)
Ÿ S'ha de trucar al 973 48 32 34 (de 8 a 15 h) abans del 

3 d'abril per a inscriure-s’hi.

Enguany estrenem activitat amb un room escape 
adreçat als infants i a les seves famílies. Endinseu-vos 
al món de l'art dins d'un gran teatre i esbrineu el misteri 
que s'hi amaga.

Activitat amb inscripció prèvia

Ÿ 1r grup d’11 a 12 h

Ÿ El punt de sortida serà l'Oficina de Turisme del 
Solsonès.

Visita guiada familiar pel nucli antic de 
Solsona. Descobriu els racons més ama-
gats de la vostra ciutat!

Ÿ Per poder fer la inscripció s'ha de trucar al 973 48 32 
34 (de les 8 a les 15 h) abans del 3 d'abril

Ÿ 2n grup de 12 a 13 h

Hi haurà servei de barra a càrrec 
d'Amisol en els horaris següents: 

Ÿ Matí de dissabte a la Sala Polivalent, d’11 a 13 h

973 48 32 34

Per a més informació:

solxicsona@gmail.com

Ÿ Tarda de dissabte, durant l’espectacle de Xiula, de 
19 a 20.30 h 

 

Dissabte 6 d’abril

Diumenge 7 d’abril


